
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про внесенЮІ змін в додаток до рішення Броварської І 
міської ради від 24.04.2008 Ни 708-36-05 «Про 
H8ДaннJI дозволу комунальному підприємству 

«Служба замовника» на продаж транспортних 
засобів, що перебувають у нього на балансі» 

РозгJIJIНYВІПИ звернеННJI комунального підприємства «Служба замовника» 
від 25.05.2009 Ки 32-1641, <<Про внесення змін до рішеННJI Броварської міської 
ради від 24.04.2008 Ки 708-36-05», керуючись пунктом 5 статті 60 Закону 
Украіни ,,про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток до рішення Броварської міської ради від 
24.04.2008 Ки 708-36-05 <<Про вадання дозволу комунальному підприємству 
«Служба замовника» на продаж транспортних засобів, що перебувають у 
нього ва балансі», а саме: 

1.1. в графі 4 пункту 3 державний номер транспортного засобу « 30-85 
І<ХТ» замінити на <<Al8152 ВО»; 

1.2. в графі 4 пункту 4 державний вомер транспортного засобу « 44-84 
КХТ» замінити ва <<АІ 0489 ВХ»; 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
УПР АВЛІ ввя КОМУНАльної ВЛАсно сп 

07400, м.Бровари, вуn.Гаraрїиа. J 8, Т. 5-J 0-63 

Від Olб. аг С:#ЙІ Н! JP'I 
НаН!! за ____ """ 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

( Сапожку І.В. 

~ , (9[: оі .. 
Про вииесеВИJI на розгляд 
сесії Броварської МІ ької ради 
в травні 2009 року 

УпрaвлiввJI комунальної власностї просить винести на розгляд сесії 
Броварської міської ради в травні 2009 року додатково наступне IIИТ8ИНJI: 

1. Про внесеВИJI змін в додаток до рimеНИJI Броварської міської ради від 
24.04.2008 Ни 708-36-05 <dIpo H8Д8ВНJI дозволу комунальному підприємству 
«Служба замовника» на продаж транспортних засобів, що перебувають у нього 
на балансі» 

НаЧМЬНИІС Управління 
kОмуиальноївласносri К.О.Возшок 
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